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ታቦት - ክፍል ፫ታ
የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን

መምህር፡‐ ቀሲስ ሰሎሞንሙሉጌታ
E‐mail: kesisolomon@gmail.com

ቦታ፡‐ ቦሌ ደብረ ሳሌምመድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አዳራሽ
በየሳምንቱ ረቡዕ ከ12፡30 – 1፡30ምሽትበየሳምንቱ ረቡዕ ከ12፡30 – 1፡30 ምሽት

ታህሳስ ፳፩ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም.



ታቦተ ጽዮን የምትገኝበት በእቴጌ መነን የተሠራችው የአክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን



Iትዮጵያ
-- ኢትዮጵያኢትዮጵያ የሚለውየሚለው መጠሪያመጠሪያ በመጽሐፍበመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ 49 49 ጊዜጊዜ ተጠቅሶተጠቅሶ ይገኛልይገኛል፡፡፡፡

-- ኢትዮጵያኢትዮጵያ የሚለውየሚለው ስምስም የተገኘውየተገኘው ጥንታውያንጥንታውያን ግሪኮችግሪኮች የሀገራችንንየሀገራችንን ነዋሪዎችነዋሪዎች ይጠሩበትይጠሩበት ከነበረውከነበረው ስምስም
ሲሆንሲሆን ትርጉሙምትርጉሙም በፀሐይበፀሐይ የጠቆረየጠቆረ ወይምወይም የተቃጠለየተቃጠለ ማለትማለት ነውነው፡፡፡፡

-- በበ800 800 ዓዓ..ዓዓ. . የኖረውየኖረው ሆሜርሆሜር የተባለውየተባለው ግሪካዊግሪካዊ ገጣሚገጣሚ ስለኢትዮጵያናስለኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያንኢትዮጵያውያን ሲጽፍሲጽፍ ሰዎቹሰዎቹ ደጎችደጎች፣፣
ርኅሩሆችርኅሩሆች፣፣ እንግዳእንግዳ ተቀባዮችተቀባዮች፣፣ ጀግኖችጀግኖች መሆናቸውንመሆናቸውን ገልገልጧጧል፡፡ል፡፡

ሰባ ምሰባ ም ሊቃናትሊቃናት ብሉይብሉይ ኪዳንንኪዳንን ከዕብ ይስከዕብ ይስ ደደ ፅ ዕፅ ዕ ቋቋንንቋቋ ሲተሲተ ኩሽኩሽ የሚለ ንየሚለ ን የ ሐየ ሐ-- ሰባውምሰባውም ሊቃናትሊቃናት ብሉይብሉይ ኪዳንንኪዳንን ከዕብራይስጥከዕብራይስጥ ወደወደ ፅርዕፅርዕ ቋቋንንቋቋ ሲተረጉሙሲተረጉሙ ኩሽኩሽ የሚለውንየሚለውን የመጽሐፍየመጽሐፍ
ቅዱስቅዱስ ቃልቃል ኢትዮጵያኢትዮጵያ ብለውብለው ተክተውተክተው ተርጉመውታልተርጉመውታል፡፡፡፡ ይህምይህም ከግብጽከግብጽ ደቡባዊደቡባዊ ጠረፍጠረፍ እስከእስከ ሕንድሕንድ
ያለውንያለውን ጥቁርጥቁር ሕዝቦችሕዝቦች የሚኖሩበትንየሚኖሩበትን ሀገርሀገር ያካትታልያካትታል፡፡፡፡ ““ኢትዮጵያ እጆችዋን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች።” ” መዝመዝ
6767፡፡3131፣ ፣ ካልካል ነገሥትነገሥት 1919፡፡99፣  ፣  ኤርኤር 1313፡፡2323፣ ፣ IAሳIAሳ 4343፡፡33፣ ፣ AስቴርAስቴር 11፡፡1 1 ……
ትት ትት-- IትዮጵያIትዮጵያ የኩሽየኩሽ ምድርምድር ለመባልለመባል የበቃችውየበቃችው የካምየካም የመጀመሪያየመጀመሪያ ልጅልጅ የኩሽየኩሽ ዘሮችዘሮች ስለሰፈሩባትስለሰፈሩባት ነውነው፡፡ ፡፡ ይህቺይህቺ AገርAገር

በሌላበሌላ AጠራርAጠራር የሳባየሳባ ምድርምድር፣ ፣ AቢሲኒያAቢሲኒያ EየተባለችምEየተባለችም ትጠራለችትጠራለች፡፡ ፡፡ ስያሜውስያሜው የተገኘውምየተገኘውም ከኩሽከኩሽ ልጆችልጆች ከሳባናከሳባና ከAቢስከAቢስ
ነውነው፡፡ ፡፡ IትዮጵያIትዮጵያ በሳባበሳባ የሳባውያንየሳባውያን ምድርምድር በAቢስበAቢስ ደግሞደግሞ AቢሲኒያAቢሲኒያ ተብላተብላ ትጠራረትጠራረ ነበርነበር፡፡፡፡

-- AረቦችAረቦች ግንግን ምንጭምንጭ ባይኖራቸውምባይኖራቸውም ድብልቅልቅድብልቅልቅ፣ ፣ ቅልቅልቅልቅል ለማለትለማለት ሐበሽሐበሽ ብለውብለው ይጠራሉይጠራሉ፡፡ ፡፡ 
-- ቀድመውቀድመው በሀገሪቱበሀገሪቱ ደጋማደጋማ ክፍልክፍል ይኖሩይኖሩ የነበሩትየነበሩት የካምናየካምና የልጁየልጁ የኩሽየኩሽ ዘሮችዘሮች ሲሆኑሲሆኑ ቀስቀስ በቀስበቀስ የሴምየሴም ዘርዘር የሆኑየሆኑቀድመውቀድመው በሀገሪቱበሀገሪቱ ደጋማደጋማ ክፍልክፍል ይኖሩይኖሩ የነበሩትየነበሩት የካምናየካምና የልጁየልጁ የኩሽየኩሽ ዘሮችዘሮች ሲሆኑሲሆኑ ቀስቀስ በቀስበቀስ የሴምየሴም ዘርዘር የሆኑየሆኑ

ነገዶችነገዶች በበ1000 1000 ዓዓ..ዓዓ. . AካባቢAካባቢ ከየመንናከየመንና ከAካባቢዋከAካባቢዋ ቄቀቄቀ ባሕርንባሕርን EየተሻገሩEየተሻገሩ በሰሜናዊውበሰሜናዊው የሀገሪቱየሀገሪቱ ክፍልክፍል መኖርመኖር
ጀመሩጀመሩ፡፡ ፡፡ በጽሑፍበጽሑፍ ላይላይ የዋለውንየዋለውን የሀገራችንንየሀገራችንን ቋቋንንቋቋ በተግባርበተግባር ላይላይ AዋሉAዋሉ፡፡ ፡፡ ከካምከካም ዘሮችምዘሮችም ጋርጋር በጋብቻበጋብቻ በመተሳሰርበመተሳሰር
የAክሱምንየAክሱምን መንግሥትመንግሥት መሠረቱመሠረቱ፡፡ ፡፡ ቀስቀስ በቀስምበቀስም መንግሥቱመንግሥቱ EየተስፋፋEየተስፋፋ EየተጠናከረEየተጠናከረ ሄደሄደ፡፡ ፡፡ የሳባየሳባ ቋቋንንቋቋ EየተዳከመEየተዳከመ
ስለሄደስለሄደ በግEዝበግEዝ ቋቋንንቋ ቋ ተተካተተካ፡፡ ፡፡ 
ከ ኩኖከ ኩኖ አ ክአ ክ ትት ጀጀ አ ኛአ ኛ ቋቋንንቋቋ ሆንሆን ጀ ረጀ ረ-- ከይኩኖከይኩኖ አምላክአምላክ ዘመነዘመነ መንግሥትመንግሥት ጀምሮጀምሮ አማርኛምአማርኛም የሕዝቡየሕዝቡ ቋቋንንቋቋ መሆንመሆን ጀመረጀመረ፡፡ ፡፡ 

-- የጥንትየጥንት IትዮጵያውያንIትዮጵያውያን በሳባበሳባ፣ ፣ በግሪክናበግሪክና በግEዝበግEዝ ቋቋንንቋቋ ይጠቀሙይጠቀሙ ነበርነበር፡፡ ፡፡ ግሪክምግሪክም AገልግሎቱAገልግሎቱ ለዓለምለዓለም
AቀፋዊAቀፋዊ ግኑኝነትግኑኝነት ነበርነበር፡፡ ፡፡ 



የOሪት Eምነት ወደ Iትዮጵያ መግባት
-- ከአዳምከአዳም ጀምሮጀምሮ እስከእስከ ሙሴሙሴ እስከተነሳበትእስከተነሳበት ዘመንዘመን ድረስድረስ የነበረውየነበረው የሕገየሕገ ልቦናልቦና የአንድየአንድ አምላክአምላክ እምነትእምነት
ያለማያለማቋቋረጥረጥ በኢትዮጵያውያንበኢትዮጵያውያን ዘንድዘንድ በሴምናበሴምና በካምበካም ልጆችናልጆችና የልጅየልጅ ልጆችልጆች ሲፈጸምሲፈጸም ኖኖሯሯል፡፡ል፡፡ ኢትዮጵያዊቱኢትዮጵያዊቱያለማያለማቋቋረጥረጥ በኢትዮጵያውያንበኢትዮጵያውያን ዘንድዘንድ በሴምናበሴምና በካምበካም ልጆችናልጆችና የልጅየልጅ ልጆችልጆች ሲፈጸምሲፈጸም ኖኖሯሯል፡፡ል፡፡ ኢትዮጵያዊቱኢትዮጵያዊቱ
የሙሴሰየሙሴሰ ሚስትምሚስትም ይህንይህን አመላካችአመላካች ናት፡፡ናት፡፡ ዘኁልዘኁል 1212፡፡11፡፡፡፡

-- የኦሪትየኦሪት እምነትእምነት በሀገራችንበሀገራችን በይፋበይፋ ተቀባይነትተቀባይነት በማግኘትበማግኘት የተሰበከውየተሰበከው ከንግስተከንግስተ ሳባሳባ ዘመነዘመነ መንግገሥትመንግገሥት ጀምሮጀምሮ ነውነው፡፡፡፡

-- በበ1313ኛውኛው መቶመቶ ክፍለክፍለ ዘመንዘመን በንቡረበንቡረ እድእድ ይስሐቅይስሐቅ የተጻፈውየተጻፈው ክብረክብረ ነገሥትነገሥት በተባለውበተባለው መጽሐፍመጽሐፍ
እንደተገለጸውእንደተገለጸው ንጉሡንጉሡ ሰሎሞንሰሎሞን ለሚያሠራውለሚያሠራው ቤተቤተ መቅደስመቅደስ ሥራሥራ የሚሆኑናየሚሆኑና ሌሎችንምሌሎችንም ልዩልዩ ልዩልዩ ቁሳቁሶችንቁሳቁሶችን
በበ520 520 ግመሎችግመሎች ጭኖጭኖ በየጊዜውበየጊዜው ለንግድለንግድ ወደወደ ኢየሩሳሌምኢየሩሳሌም ይኼድይኼድ የነበረውየነበረው ታምሪንታምሪን በየጊዜውበየጊዜው ስለስለ ንጉሥንጉሥ
ሰሎሞንሰሎሞን ጥበብጥበብ ለንግሥትለንግሥት ሳባሳባ ይነግራትይነግራት ነበርነበር፡፡፡፡

-- IትዮጵያዊቱIትዮጵያዊቱ ንግሥትተንግሥትተ ሳባምሳባም ከAምላክከAምላክ የተቸረውንየተቸረውን የንጉሥየንጉሥ ሰሎሞንንሰሎሞንን ጥበብናጥበብና ከፍተኛከፍተኛ
የAስተዳደርየAስተዳደር ችሎታችሎታ በዓይበዓይኗኗ ለማየትናለማየትና ጥበቡንምጥበቡንም ቀስማ ዜጎችዋን በAግባብ ለማስተዳደር የሚያስችል ቀስማ ዜጎችዋን በAግባብ ለማስተዳደር የሚያስችል 
Eድል ለማግኘት ፈልጋ Eውቀት ለመገብየት ወደ Iየሩሳሌም ተEድል ለማግኘት ፈልጋ Eውቀት ለመገብየት ወደ Iየሩሳሌም ተጓጓዘች፡፡ ዘች፡፡ ““የሳባም ንግሥት በእግዚአብሔር ስም
የወጣለትን የሰሎሞንን ዝና በሰማች ጊዜ በእንቆቅልሽ ትፈትነው ዘንድ መጣች። … ” ” ቀዳ ነገሥት ቀዳ ነገሥት 1010፡፡11--1313፡፡፡፡

-- Iየሩሳሌምም በቆየችበት ወቅት EግዚAብሔር ለሰሎሞን ያደረገለትን ከተመለከተች በIየሩሳሌምም በቆየችበት ወቅት EግዚAብሔር ለሰሎሞን ያደረገለትን ከተመለከተች በኋኋላ የOሪትን Eምነት ሙሉ ላ የOሪትን Eምነት ሙሉ 
በ ሉ ተቀበለች ለስድስት ርም ቆይታ ጸንሳ ስት ለስ ን ሰሎሞን የጣት ቀለበቱንና ዴር ልጣንበ ሉ ተቀበለች ለስድስት ርም ቆይታ ጸንሳ ስት ለስ ን ሰሎሞን የጣት ቀለበቱንና ዴር ልጣንበሙሉ ተቀበለች፡፡ ለስድስት ወርም ቆይታ ጸንሳ ስትመለስ ንጉሥ ሰሎሞን የጣት ቀለበቱንና ዴር ሡልጣን በሙሉ ተቀበለች፡፡ ለስድስት ወርም ቆይታ ጸንሳ ስትመለስ ንጉሥ ሰሎሞን የጣት ቀለበቱንና ዴር ሡልጣን 
የተባለውን ቦታ በርስትነት ስጦታ Aድርጎ ሰጣት፡፡ ዴር ሡልጣጠን Eስከዛሬረ ድረስ ተከበሮ ይገኛል፡፡ የተባለውን ቦታ በርስትነት ስጦታ Aድርጎ ሰጣት፡፡ ዴር ሡልጣጠን Eስከዛሬረ ድረስ ተከበሮ ይገኛል፡፡ 

-- ከIየሩሳሌም ወደ Iትዮጵያ በጉዞ ላይ Eያለች Aሥመራ Aካባቢ ማይበላ ከተባለ ቦታ ከሰሎሞን የጸነሰችውን ልጅ ከIየሩሳሌም ወደ Iትዮጵያ በጉዞ ላይ Eያለች Aሥመራ Aካባቢ ማይበላ ከተባለ ቦታ ከሰሎሞን የጸነሰችውን ልጅ 
ወለደችው፡፡ ስሙንም Eብነ መለክ ወለደችው፡፡ ስሙንም Eብነ መለክ ((የጥበበኛ ልጅየጥበበኛ ልጅ) ) ብላ ሰየመችው፡፡ ይህም ከጊዜ በብላ ሰየመችው፡፡ ይህም ከጊዜ በኋኋላ ተለውጦ ምኒልክ ተባለ፡፡ ላ ተለውጦ ምኒልክ ተባለ፡፡ 

-- ከዚያም ጉዞዋን ቀጥላ መናገሻ ከተማዋ Aክሱም ስትደርስ ሕዝቡ በነቂስ ወጥቶ በደስታ፣ በሆታና በEልልታ ከዚያም ጉዞዋን ቀጥላ መናገሻ ከተማዋ Aክሱም ስትደርስ ሕዝቡ በነቂስ ወጥቶ በደስታ፣ በሆታና በEልልታ ዚያ ታ ታ ታዚያ ታ ታ ታ
ተቀበላት፡፡ የAዲስ ዓመትም ስጦታም ሰተቀበላት፡፡ የAዲስ ዓመትም ስጦታም ሰጧጧት፡፡ Eንቁጣጣሽ የሚለውም ከዚሁ የመጣ ነው፡፡ት፡፡ Eንቁጣጣሽ የሚለውም ከዚሁ የመጣ ነው፡፡

-- በሀገርዋም Eውነተኛውን Aምላክ በምልAት ማምለክ ጀመረች፡፡ ዜጎችዋም ይህንኑ Eምነት ብቻ Eንዲቀበሉ በሀገርዋም Eውነተኛውን Aምላክ በምልAት ማምለክ ጀመረች፡፡ ዜጎችዋም ይህንኑ Eምነት ብቻ Eንዲቀበሉ 
Aደረገች፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የክርስትና ሃይማኖት ወደ Aገራችን Eስከገባበት ጊዜ ድረስ የመንግሥት ሃይማኖት Aደረገች፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የክርስትና ሃይማኖት ወደ Aገራችን Eስከገባበት ጊዜ ድረስ የመንግሥት ሃይማኖት 
ሆኖ ኖረ፡፡ ሆኖ ኖረ፡፡ ካልE ነገሥት ካልE ነገሥት 99፡፡11--1212፡፡፡፡



የታቦተ EግዚAብሔር ወደ Iትዮጵያ መግባት
-- ቀዳማዊቀዳማዊ ምኒልክምኒልክ በበ22 22 ዓመቱዓመቱ አባቱአባቱ ንጉሥንጉሥ ሰሎሞንንሰሎሞንን ለማየትለማየት በታምሪንበታምሪን ታጅቦታጅቦ ወደወደ ኢየሩሳሌምኢየሩሳሌም ሄደሄደ፡፡፡፡

-- ኢየሩሳሌምምኢየሩሳሌምም ደርሶደርሶ ከአባቱከአባቱ ጋርጋር ከተገናኘከተገናኘ በበኋኋላላ በሊቀበሊቀ ካህናቱካህናቱ በሳዶቅበሳዶቅ መምህርነትመምህርነት ሕገሕገ ኦሪትንኦሪትን፣፣ ሕገሕገ
መንግሥትንመንግሥትን... ... በሚገባበሚገባ ለሦስትለሦስት ዓመትዓመት ቆይቶቆይቶ ተማረተማረ፡፡፡፡

-- ምኒልክምኒልክ ወደወደ ኢትዮጵያኢትዮጵያ በተመለሰበትበተመለሰበት ወቅትወቅት በፈቃደበፈቃደ እግዚአብሔርእግዚአብሔር ጥበብንጥበብን በተሞላበተሞላ መንገድመንገድ በሊቀበሊቀ ካህናቱካህናቱ
በሳዶቅበሳዶቅ የበኩርየበኩር ልጅልጅ በአዛርያስበአዛርያስ አማካይነትአማካይነት ታቦተታቦተ ጽዮንምጽዮንም አብራአብራ መጣችመጣች፡፡፡፡ በኢትዮጵያበኢትዮጵያ የኦሪትንየኦሪትን እምነትእምነት
እንዲያስፋፉናእንዲያስፋፉና የመንግሥትንምየመንግሥትንም ተግባርተግባር በሚገባበሚገባ ለማካሄድለማካሄድ እንዲረዱእንዲረዱ ከዐሥራከዐሥራ ሁለቱሁለቱ ነገደነገደ እስራኤልእስራኤል
የተውጣጡየተውጣጡ አሥራአሥራ ሁለትሁለት ሺህሺህ የበኩርየበኩር ወንድወንድ ልጆችናልጆችና ሌዋውያንሌዋውያን ካህናትካህናት አብረውአብረው መጥተውመጥተው ነበርነበር፡፡፡፡የተውጣጡየተውጣጡ አሥራአሥራ ሁለትሁለት ሺህሺህ የበኩርየበኩር ወንድወንድ ልጆችናልጆችና ሌዋውያንሌዋውያን ካህናትካህናት አብረውአብረው ጥተውጥተው ነበርነበር፡፡፡፡

-- ታቦቱንምታቦቱንም ይዘውይዘው ሲሄዱሲሄዱ በጉዞAቸውበጉዞAቸው ምንምምንም መቅሰፍትመቅሰፍት AለመውረዱAለመውረዱ EግዚAብሔርEግዚAብሔር IትዮጵያንIትዮጵያን
ለዘላለምለዘላለም ለመባረክለመባረክ የፈቀደውየፈቀደው መሆኑንመሆኑን ተረድተውተረድተው ሁሉምሁሉም ደስደስ AላቸውAላቸው፡፡ ፡፡ ከዚህከዚህ በበኋኋላ ላ ነውነው ““የኢትዮጵያ
ድንኳኖች ሲጨነቁ አየሁ የምድያም አገር መጋረጃዎች ተንቀጠቀጡ። ” ” EንባቆምEንባቆም 33፡፡77፡፡ ፡፡ ““ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ የሚማልዱኝ፥ የተበተኑትያ ጃ ያ
ሴቶች ልጆቼ፥ ቍርባኔን ያመጡልኛል።” ” ሶፎንያስሶፎንያስ 33፡፡1010፡፡፡፡ የተባለውየተባለው፡፡፡፡

-- በሐዲስምበሐዲስም ለIትዮጵያዊውለIትዮጵያዊው ““እነሆም፥ ህንደኬ የተባለች የኢትዮጵያ ንግሥት አዛዥና ጃንደረባ የነበረ በገንዘብዋም ሁሉ የሠለጠነ አንድ
የኢትዮጵያ ሰው ሊሰግድ ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ነበር” ” በማለትበማለት የተገለጸውየተገለጸው EስከEስከ ዘመነዘመነ ሐዲስሐዲስ የOሪትየOሪት EምነትናEምነትና ሥርዓትሥርዓት
በIትዮጵያበIትዮጵያ ጸንቶጸንቶ መኖሩንመኖሩን የሚያመለክትየሚያመለክት ነውነው፡፡፡፡በIትዮጵያበIትዮጵያ ጸንቶጸንቶ መኖሩንመኖሩን የሚያመለክትየሚያመለክት ነውነው፡፡፡፡

-- ታቦተታቦተ ጽዮንምጽዮንም በዚህበዚህ ሁኔታሁኔታ ወደወደ IትዮጵያIትዮጵያ ከመጣችከመጣች በበኋኋላ ላ በመጀመሪያበመጀመሪያ የተለየየተለየ ድንኳንድንኳን በበኋኋላምላም ቤተቤተ መቅደስመቅደስ
((ምኩራብምኩራብ) ) ተሠርቶላትተሠርቶላት ኖራለችኖራለች፡፡ ፡፡ የምትገለገለውምየምትገለገለውም ድንግላዊድንግላዊ በሆነበሆነ ገበዝገበዝ ነውነው፡፡ ፡፡ ማንምማንም ሰውሰው EንዲያያትምEንዲያያትም
AይፈቀድምAይፈቀድም፡፡ ፡፡ 

-- በIትዮጵያበIትዮጵያ የOሪትየOሪት መሥዋEትመሥዋEት ይቀርብባቸውይቀርብባቸው የነበሩየነበሩ መሠዊያዎችመሠዊያዎች EንደEንደ ጣናጣና ቂርቆስቂርቆስ ባሉባሉ ገዳማትገዳማት EስከEስከ ዛሬዛሬ ድረስድረስ
ይገኛልይገኛል፡፡  ፡፡  



ከOሪቱ Eምነታችን የተወረሱና Eስከዛሬ ድረስ ያሉ ምልክቶቻችን

1.1. የሕንጻየሕንጻ ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን አሠራርአሠራር፡፡-- ቅኔቅኔ ማኅሌትማኅሌት፣፣ ቅድስትቅድስት፣፣ መቅደስመቅደስ፡፡፡፡ ““በመካከላቸውም አድር ዘንድ መቅደስ
ትትይሥሩልኝ።” ” ዘጸAትዘጸAት 2525፡፡88፡፡፡፡

2.2. ታቦትታቦት፡፡-- በንግሥተበንግሥተ ሳባሳባ ልጅልጅ በቀዳማዊበቀዳማዊ ምኒልክምኒልክ ወደወደ ኢትዮጵያኢትዮጵያ መጥቶመጥቶ አክሱምአክሱም ውስጥውስጥ በክብርበክብር አርአርፏፏል፡፡ል፡፡
አዲስአዲስ ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን ተሠርቶተሠርቶ ከተጠናቀቀከተጠናቀቀ በበኋኋላላ በመጀመሪያበመጀመሪያ በጳጳስበጳጳስ ተባርኮናተባርኮና ሜሮንሜሮን ተቀብበቶተቀብበቶአዲስአዲስ ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን ተሠርቶተሠርቶ ከተጠናቀቀከተጠናቀቀ በበኋኋላላ በመጀመሪያበመጀመሪያ በጳጳስበጳጳስ ተባርኮናተባርኮና ሜሮንሜሮን ተቀብበቶተቀብበቶ
ይቀደሳልይቀደሳል፡፡፡፡ ታቦተታቦተ ሕጉምሕጉም ይገባበታልይገባበታል፡፡፡፡ ““ካህናቱም የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ታቦት በቤቱ በቅድስተ ቅዱሳን
ውስጥ ከኪሩቤል ክንፍ በታች ወደ ነበረው ወደ ስፍራው አመጡት።” ” ቀዳቀዳ ነገነገ 88፡፡66፡፡፡፡

ትት ሰ ትሰ ት ክክ ““ ሰ ት ት ሰ አስ ”” አትአት3.3. ቀዳሚትቀዳሚት ሰንበትንሰንበትን ማክበርማክበር፡፡፡፡ ““የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ አስብ።” ” ዘጸአትዘጸአት 2020፡፡88፡፡፡፡

4.4. የወንዶችየወንዶች ግዝረትግዝረት፡፡-- ““በእኔና በአንተ መካከል፥ ከአንተም በኋላ በዘርህ መካከል የምትጠብቁት ቃል ኪዳኔ ይህ ነው ከእናንተ ወንድ ሁሉ
ይገረዝ።” ” ዘፍጥዘፍጥ 1717፡፡1010፡፡፡፡

5.5. EንዳይበሉEንዳይበሉ የተከለከሉናየተከለከሉና የተፈቀዱየተፈቀዱ ምግቦችምግቦች፡፡-- ““ለእስራኤል ልጆች እንዲህ በሉአቸው። ከምድር እንስሶች ሁሉ የምትበሉአቸው እነዚህ
ናቸው። … ” ” ዘሌዋውያንዘሌዋውያን 1111፡፡11--4747፣ ፣ ዘዳግዘዳግ 1414፡፡33--2121፡፡፡፡

-- ንግሥተንግሥተ AዜብAዜብ የተባለችውየተባለችው ንግስተንግስተ ሳባሳባ ናትናት፡፡ ፡፡ በግEዝበግEዝ AዜብAዜብ ማለትማለት ደቡብደቡብ ማለትማለት ነውነው፡፡ ፡፡ ንግሥትንግሥት ሳባሳባ በIየሩሳሌምበIየሩሳሌም
ደቡብደቡብ በሚገኙበሚገኙ በIትዮጵያናበIትዮጵያና በየመንበየመን ገዝታለችናገዝታለችና፡፡  ፡፡  ማቴማቴ 1212፡፡4242፣ ፣ ሉቃሉቃ 1111፡፡3131፡፡፡፡

-- የOሪቱየOሪቱ EምነትEምነት EንደተጠበቀEንደተጠበቀ IትዮጵያዊውIትዮጵያዊው ጃንደረባጃንደረባ በቅዱስበቅዱስ ፊሊጶስፊሊጶስ EጅEጅ ተጠምቆተጠምቆ ክርስቲያንክርስቲያን ሆሆኗኗል፡፡ ል፡፡ 
የሐዋየሐዋ ሥራሥራ 88፡፡2626--4040፡፡፡፡

-- IትዮጵያውያኑምIትዮጵያውያኑም ነገሥታትነገሥታት AብርሃAብርሃ ወAጽብሐምወAጽብሐም ክርስትናንክርስትናን ተቀብለውተቀብለው የመጀመሪያውንየመጀመሪያውን ጳጳስጳጳስ AባAባ ሰላማንሰላማን
ለማግኘትለማግኘት ያበቁንያበቁን ሲሆኑሲሆኑ፣ ፣ ባለባለ AሥራAሥራ ሁለትሁለት መቅደስመቅደስ የሆነችውንየሆነችውን AሁንAሁን ፍርስራሹፍርስራሹ የሚገኘውንየሚገኘውን የAክሱምየAክሱም ጽዮንጽዮን
ቤተቤተ ክርስቲያንንክርስቲያንን AሳንጸዋልAሳንጸዋል፡፡ ፡፡ 



ቤተ ክርስቲያናችን ከAብርሃ ወAጽብሃ Eስከ ዛሬ
አብርሃአብርሃ ዋናዋና ከተማውንከተማውን አክሱምአክሱም አድርጎአድርጎ ሲገዛሲገዛ አጽብሃአጽብሃ ደግሞደግሞ ዋናዋና ከተማውንከተማውን የረርየረር አድርጎአድርጎ በርካታበርካታ
አብያተአብያተ ክርስቲያናትንክርስቲያናትን አሳንጸዋልአሳንጸዋል፡፡፡፡ ከነዚዘህምከነዚዘህም ውስጥውስጥ አክሱምአክሱም ጽዮንጽዮን፣፣ መርጦመርጦ ለማርያምለማርያም፣፣ ተድባበተድባበአብያተአብያተ ክርስቲያናትንክርስቲያናትን አሳንጸዋልአሳንጸዋል ከነዚዘህምከነዚዘህም ስጥስጥ አክሱምአክሱም ጽዮንጽዮን ርጦርጦ ለማርያምለማርያም ተድባበተድባበ
ማርያምማርያም፣፣ የካየካ ዋሻዋሻ ተክለሃይማኖትተክለሃይማኖት፣፣ የረርየረር በዓታበዓታ//ሥላሴሥላሴ ይጠቀሳሉይጠቀሳሉ፡፡፡፡
ከአባከአባ ሰላማሰላማ በማስከተልበማስከተል ዘጠኙዘጠኙ ቅዱሳንቅዱሳን ለክርስትናለክርስትና እምነትእምነት በኢትዮጵያበኢትዮጵያ መስፋፋትመስፋፋት ከፍተኛከፍተኛ አስተዋጽኦአስተዋጽኦ
አድርገዋልአድርገዋል፡፡፡፡ የግዕዝየግዕዝ kkንንkkንን ቤተቤተ ቀጢንቀጢን በተባለውበተባለው በአክሱምበአክሱም በሚገኘውበሚገኘው ትምህርትትምህርት ቤትቤት ካጠኑካጠኑ በበ||ላላ
ብዙብዙ መጻሕፍትንመጻሕፍትን ወደወደ ግዕዝግዕዝ ተርጉመዋልተርጉመዋልብዙብዙ መጻሕፍትንመጻሕፍትን ወደወደ ግዕዝግዕዝ ተርጉመዋልተርጉመዋል፡፡፡፡
ቅዱስቅዱስ ያሬድምያሬድም ብዙብዙ ፈተናዎችፈተናዎች ቢገጥሙትምቢገጥሙትም በእግዚአብሔርበእግዚአብሔር ፈቃድፈቃድ በንጉሥበንጉሥ ገብረመስቀልምገብረመስቀልም እገዛእገዛ ዛሬዛሬ
በቤተክርስቲያናነችንበቤተክርስቲያናነችን የምንገለገልበትንየምንገለገልበትን የመላዕክትንየመላዕክትን የምስጋናየምስጋና ዜማዜማ ለቤተክርስቲያናችንለቤተክርስቲያናችን አበርክአበርክቷቷል፡፡ል፡፡
በአፄበአፄ ቴዎድሮስቴዎድሮስ ዳግማዊዳግማዊ የታቦተየታቦተ ጽዮንንጽዮንን ወደወደ ኢትዮጵያኢትዮጵያ መግባትመግባት፣፣ የንግሥትየንግሥት ሳባንናሳባንና የሌሎቹንምየሌሎቹንም
ነገሥታትነገሥታት ታሪክታሪክ የሚናገረውየሚናገረው ክብረክብረ ነገሥትነገሥት፣፣ ታቦታትናታቦታትና፣፣ የኩርዓተየኩርዓተ ርዕሱርዕሱ ሥዕልሥዕል በእንግሊዝበእንግሊዝ ጦርጦር ጀነራልጀነራል
ናፒየርናፒየር ተሰርቆተሰርቆ ከተወሰደከተወሰደ በበ||ላላ ክብረክብረ ነገሥትነገሥት በንጉስበንጉስ ዮሐንስዮሐንስ አራተኛአራተኛ ሲመለስሲመለስ ሥዕሉናሥዕሉና ታቦታቱታቦታቱ እስከእስከ
ዛሬዛሬ ድረስድረስ ሳይመለሱሳይመለሱ ይገኛሉይገኛሉ፡፡፡፡
በሐዲስበሐዲስ ቤተክርስቲያናችንቤተክርስቲያናችን ትምህርቱንትምህርቱን በቃልምበቃልም በተግባርምበተግባርም ጠብቃጠብቃ እያስጠበቀችእያስጠበቀች ትገኛለችትገኛለች፡፡፡፡ ለምሳሌለምሳሌበሐዲስበሐዲስ ቤተክርስቲያናችንቤተክርስቲያናችን ትምህርቱንትምህርቱን በቃልምበቃልም በተግባርምበተግባርም ጠብቃጠብቃ እያስጠበቀችእያስጠበቀች ትገኛለችትገኛለች፡፡፡፡ ለምሳሌለምሳሌ
በጌታችንበጌታችን ልደትልደት፣፣ ጥምቀትጥምቀት፣፣ ስቅለትስቅለት፣፣ ትንሳኤትንሳኤ፣፣ እናእና በዕለተበዕለተ ሆሳዕናሆሳዕና ወዘተወዘተ የሚፈጸሙትየሚፈጸሙት በመጽሐፍበመጽሐፍ
የተጻፈልንንየተጻፈልንን በተግባርበተግባር የምናገኝበትየምናገኝበት ነውነው፡፡፡፡
ቤተክርስቲያናችንቤተክርስቲያናችን በቅድስትበቅድስት አገርምአገርም ባሉአትባሉአት ቅዱሳትቅዱሳት መካናትመካናት ከጥንትከጥንት የነበረየነበረ አገልግሎትዋንአገልግሎትዋን በዴርበዴር
ሡልጣንሡልጣን፣፣ ደብረደብረ ገነትገነት ኪዳነኪዳነ ምሕረትምሕረት ገዳምገዳም፣፣ ዮርዳኖስዮርዳኖስ አጠገብአጠገብ ያለውያለው የሥላሴየሥላሴ ገዳምገዳም፣፣ ኢያሪኮኢያሪኮ መቃረቢያመቃረቢያ
ያለውያለው የቅዱስየቅዱስ ገብርኤልገብርኤል ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን፣፣ ቤተቤተ ልሔምልሔም የሚገኘውየሚገኘው ደብረደብረ ሰላምሰላም ኢየሱስኢየሱስ፣፣ ቢታንያቢታንያ ያለውያለው
የምስካበየምስካበ ቅዱሳንቅዱሳን ተክለሃይማኖትተክለሃይማኖት ገዳምገዳም ... ... እየፈጸመችእየፈጸመች ትገኛለችትገኛለች፡፡፡፡
ቤቤ//ክችንክችን በመላውበመላው ዓለምዓለም ባሉአትባሉአት አብያተአብያተ ክርስቲያናትክርስቲያናት ታቦታቱንታቦታቱን በመንበበመንበሯሯ አድርጋአድርጋ መንፈሳዊመንፈሳዊቤቤ//ክችንክችን በመላውበመላው ዓለምዓለም ባሉአትባሉአት አብያተአብያተ ክርስቲያናትክርስቲያናት ታቦታቱንታቦታቱን በመንበበመንበሯሯ አድርጋአድርጋ መንፈሳዊመንፈሳዊ
አግልግሎትዋንአግልግሎትዋን በተለይበተለይ በዚህበዚህ ክፍለክፍለ ዘመንዘመን በመፈጸምበመፈጸም ላይላይ ትተገኛለችትተገኛለች፡፡፡፡ ይኽንምይኽንም እስከእስከ ዓለምዓለም ፍፃሜፍፃሜ
በእግዚአብሔርበእግዚአብሔር ቸርነትቸርነት ትቀጥላለችትቀጥላለች፡፡፡፡ ማቴማቴ 2828፡፡1919--2020፡፡፡፡ አምላካችንአምላካችን ቤቤ//ክችንንክችንን ይጠብቅልንይጠብቅልን፡፡፡፡ አሜንአሜን!!!!!!



ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡፡ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡፡


